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Előterjesztés Medina Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
2013. október 24-én tartandó ülésére 

 
Tárgy: Medina Helyi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat kérelmeinek megtárgyalása 

Előterjesztő és előadó: Vén Attila polgármester 

Az előterjesztést készítette: dr. Baranyai Eszter jegyző 

   
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Medina Helyi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi, határozati 
formában született kérelmekkel fordult Medina Község Önkormányzati Képviselő-
testületéhez. 
 
1.)  „23/2013. (IX. 30.) Medina Helyi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat határozata: 

A medinai szerb templom kertjében lévő hársfák védetté nyilvánításának 
kezdeményezéséről 

A Medina Helyi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szerb templom 
környezetének védelme érdekében kezdeményezi Medina Község Önkormányzati Képviselő-
testületénél a szerb templom kertjében lévő hársfák védetté nyilvánítását. 

Felkéri Medina Község Önkormányzati Képviselő-testületét, hogy a kérdést tűzze 
napirendjére, és a döntés eredményéről az elnököt értesítse. 

Felelős: Szokics Elekné elnök 
Határidő: azonnal” 
 
A kérelem konkrét kiváltó oka az, hogy az áramszolgáltató olyan módon csonkította meg a 
fákat, amely komolyan károsította a növényeket, a fasor által nyújtott esztétikai értéket és 
védő funkciót, s ezekkel a szerb templom környezetét.  

A védetté nyilvánítást azért kezdeményezik, mert azt követően bárki csak az önkormányzat 
felügyelete mellett végezhetne munkálatokat vagy bármilyen változtatást a fasoron.  

Bár a fasor nem közterületen található, a védetté nyilvánítást az önkormányzat elvégezheti, 
mert a helyi egyedi védelem kiterjed az olyan állatokra és növényekre, amelyek a 
településtörténet és a település természeti értékei vonatkozásában jelentős értéket képviselnek. 

 

A kezdeményezés okán dönthetne a képviselő-testület a település egésze vonatkozásában, 
hogy milyen értékek tartozzanak helyi építészeti vagy természeti védelem alá – ennek 
felmérését a nemrégiben megalakított Sió-menti helyi Értéktár Bizottság vélhetően egyébként 
is elvégzi.  

A védetté nyilvánításról helyi rendeletet kell alkotni. A rendeletben meg kell határozni a 
védettség fajtáját, a védettség indokait és céljait, és hogy mihez kell az önkormányzat, illetve 
más hatóság engedélye. 

A készülő településrendezési tervünk részét képezik a védett értékek, de azt megelőzően is 
dönthetünk egyes vagy minden általunk megjelölt érték rendeletben történő védettségéről. 
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2.) „24/2013. (IX. 30.) Medina Helyi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat határozata: 

A medinai szerb templom körüli járdához járdalap kérése 

A Medina Helyi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szerb templom 
környezetének védelme érdekében kezdeményezi Medina Község Önkormányzatánál, hogy 
amennyiben lehetőség van rá, támogassák a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat és a Medinai 
Szerb Egyház munkáját azzal, hogy a templom körüli járda rendbe tételéhez 200 darab 
járdalapot rendelkezésükre bocsátanak.  

Felkéri Medina Község Önkormányzati Képviselő-testületét, hogy a kérdést tűzze 
napirendjére, és a döntés eredményéről az elnököt értesítse. 

Felelős: Szokics Elekné elnök 
Határidő: azonnal” 
 
A Szerb Nemzetiségi Önkormányzat a lapokból a templom és a szerb iskola közötti járdát 
szeretné felújítani, hozzájárulva ezzel a településkép javításához. A munkálatokat társadalmi 
munkában az SZNÖ és a Szerb Egyház végezné el.  
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a kérdésben döntést 
hozni szíveskedjenek! 

 

 

Medina, 2013. október 16. 

        Vén Attila 
polgármester 

 
 


